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Zadeva: VPIS V SREDNJO ŠOLO V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 

 

Obveščamo vas, da ste sprejeti na našo šolo v izobraževalni program za katerega ste se odločili.   

Vpis bo potekal v pritličju šole, v stekleni dvorani,  po naslednjem razporedu: 

DATUM PROGRAM 

Torek, 18.6.2019 Avtoserviser  

09.00 – 10.00  priimki od A do G 

10.00 – 11.00  priimki od H do M 

11.30 – 12.00  priimki od N do R 

12.00 – 13.00  priimki od S do Ž 

Sreda, 19.6.2019 Avtokaroserist                           08.00 – 09.00  

Ustvarjalec modnih oblačil     09.00 – 09.45  

Logistični tehnik                       10.30 – 11.45  

Izdelovalec oblačil                    12.00 – 12.30   

Preoblikovalec tekstilij            12.30 – 13.00 

Četrtek, 20.6.2019 Mehatronik operater 

07.30 – 09.00 priimki od A do K 

09.00 – 10.00 priimki od L do Ž 

 

10.00 – 11.00  v učilnici 83 

 Vajeniška oblika izobraževanja - predstavitev 

  (Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtna zbornica Slovenije) 

 

Oblikovalec kovin-orodjar   11.00 -13.00   

Papirničar                                11.00 – 13.00 

Petek, 21.6.2019 Pomočnik v tehnoloških procesih (ličar ali obdelovalec kovin) 

08.00 – 09.00 priimki od A do J 

09.00 – 10.00 priimki od K do Ž 
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Ponedeljek, 1.7.2019 Pridite vsi, ki boste spričevala prejeli kasneje, ker boste končali 

nižje poklicno izobraževanje ali 7. oziroma 8. razred osnovne 

šole. 

 

S seboj prinesite: 

 Spričevalo 9. razreda osnovne šole (original in fotokopijo).  
 

 Za vpis v program nižjega poklicnega izobraževanja (Pomočnik v tehnoloških procesih 

in Preoblikovalec tekstilij) zadostuje spričevalo 7. ali 8. razreda osnovne šole in 

Potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti. 

 

 Če ste končali nižje poklicno izobraževanje (NPI) in se vpisujete v tri letno srednje 

poklicno izobraževanje (SPI) prinesite spričevalo o končanem 1. in 2. letniku  ter 

spričevalo o zaključnem izpitu. 

   

V primeru popravnih izpitov nas obvestite na tel. št.: 01/280 53 12 ali 01/280 53 42. 

 

 Izpolnjene in podpisane priložene obrazce (podatki o dijaku/dijakinji za svetovalno 
službo, vloga za izdajo subvencionirane mesečne vozovnice, prijava dijaka na šolsko 
prehrano, pogodba o plačilih šolske prehrane in ostalih dejavnostih šole, naročilnica za 
učbenik in delovni zvezek za angleščino). 

 Dijaki, ki želite uveljaviti status športnika, izpolnite obrazec, ki je na voljo na spletni 
strani šole. 

 Dijaki, ki ste bili v osnovni šoli identificirani kot nadarjeni, lahko prinesete Poročilo o 
odkriti nadarjenosti. 

 Fotografijo (3,5 x 4,5 cm) za obvezno dijaško izkaznico. 
 

 

Želimo vam uspešen zaključek šolskega leta. 

 

 

 

Šolska svetovalna služba:                                        Ravnateljica: 
Marinka Mayer, univ. dipl. psih.                                                 mag. Frančiška Al-Mansour
   


